
Jaarverslag MR schooljaar 2018-2019 

 

In dit jaarverslag zal ik kort samenvatten waar de MR zich het afgelopen jaar mee bezig heeft 

gehouden. 

De samenstelling van de MR is niet gewijzigd dit schooljaar, wel zijn er verkiezingen geweest. 

 

September 2018 

In september hebben wij onze eerste vergadering van het nieuwe schooljaar. Helaas heeft 

de MR niet de definitieve versie van de schoolgids beoordeeld, hierdoor staan er nog wat 

fouten in. Communicatie rond het niet doorgaan van het schoolreisje in dit schooljaar is niet 

correct verlopen.  

De MR is betrokken geweest bij de sollicitatieprocedure en aanstelling van de nieuwe 

directeur.  

Helaas kunnen er vanuit de stichting niet extra devices komen en blijft het aantal devices 

gelijk als het vorige schooljaar. Leerlingen aantal lijkt ook niet te groeien.  

Het komende schooljaar zullen de leerkrachten en stagiaires zelf de pauzes op het plein gaan 

surveilleren. Als MR willen we wel dat de regelgeving van de pauzes voor de leerkrachten 

gehandhaafd gaat worden.  

 

November 2018 

Er is onder de ouders onrust ontstaan over het niet doorgaan van het schoolreisje in dit 

schooljaar. Aan het eind van vorig schooljaar is dit door de directeur a.i. medegedeeld dat de 

wens van school was om het schoolreisje aan het begin van het schooljaar te laten plaats 

vinden. De MR vind dat hier eerst over gecommuniceerd moet worden, echter het 

schoolreisje is niet op de schoolkalender gezet en voor alle groepen is een alternatief uitje 

gekozen. De MR betreurt de slechte communicatie over dit onderwerp. 

Voor de herinrichting van het schoolplein met gebruik van het geld van de sponsorloop is 

een werkgroep opgericht. 

De nieuwe directeur is net begonnen op de school, maar ervaart veel openheid onder de 

teamleden, dit jaar is hij op vrijdag nog directeur op een andere basisschool. De stichting op 

kop is momenteel bezig met een onderzoek naar clusterscholen en 1 directeur op meerdere 

scholen. De leerkrachten zijn blij dat er weer stabiliteit is. 

Het innen van de ouderbijdrage gaat nog niet zoals eerder is afgesproken, rekeningnummer 

is onduidelijk en de automatische incasso wordt niet geïncasseerd. 



Er zijn MR verkiezingen geweest met 2 kandidaten, de zittende kandidaat is met 25 stemmen 

herkozen. 

 

Januari 2019 

De schoolkrant is per dit schooljaar afgeschaft, deze werd door de ouders samen met de 

kinderen gemaakt. Mogelijk gaat er een digitale versie komen. Echter over het afschaffen 

van de schoolkrant is niet gecommuniceerd met leerlingen en ouders. 

Middels een PowerPoint presentatie worden de speerpunten voor 2019 toegelicht, de 

directeur heeft zin om aan de punten te gaan werken. De schoolgids zal digitaal gaan 

worden wel komt er nog een papieren schoolkalender. De stichting op kop heeft toegezegd 

dat er voor de groepen 3 t/m 8 binnenkort 1 device per leerling zal komen, in groep 1 en 2 

zal nog wel samen gedaan moeten worden met een device. 

Voor de volgende verkiezingen zal er gewerkt gaan worden met een kiescommissie, 

bestaande uit een leerkracht en een ouder. 

De MR gaat het geld voor de herinrichting schoolplein beheren, tevens zal de MR een 

financiële bijdrage leveren aan het schoolplein. 

Per 1 december 2018 is er een nieuwe orthopedagoog bij de stichting op Kop. De 

gesprekken via HGPD lopen inmiddels. Via een onderwijskundige medewerker van de 

stichting, directeur en IB-er wordt er gekeken naar de kwaliteit op SchoolB. 

Vanwege zwangerschappen onder het personeel zijn er wat personele wijzigingen in dit 

schooljaar. Ouders zijn op de hoogte gesteld, communicatie richting MR is  gemist. 

De perikelen rond de ouderbijdrage is nog niet opgelost. We houden als MR een vinger aan 

de pols. 

 

Maart 2019 

De werkgroep is nog drukdoende met de herinrichting van het schoolplein, er lopen diverse 

subsidie aanvragen voor het aanpassen van het schoolplein. Er is op dit moment nog geen 

concreet plan en het is nog niet duidelijk wat de financiële bijdrage gaat worden van de MR. 

2x per jaar worden de resultaten van de schoolanalyse besproken met de MR. De analyse 

wordt gemaakt n.a.v. de Cito toetsen. Tevens worden de formatie en groepsindeling met de 

MR besproken. 

Bij de GMR ligt momenteel het stuk “Koers op kop”, deze moet instemming verlenen 

hierover. De bedoeling is dat er 1 directeur is voor meerdere scholen. De scholen gaan dan 

met een locatieleider werken, een LB functie. Voor schoolB zal er niets veranderen, dit blijft 

een Standalone school. 

 



Mei 2019 

In deze vergadering schuift de directeur bestuurder van de Stichting aan tafel, hij wil graag 

weten hoe het momenteel gaat op schoolB. Samenwerking directeur, speerpunten vanuit de 

stichting, IKC vorming, werving van directeuren voor de nieuwe clusterscholen. Tevens 

horen wij dat de trap in school eindelijk aangepakt gaat worden, dit is al een zeer lange 

wens. 

Nog onduidelijk hoe de formatie er het komend schooljaar uit gaat zien, mogelijk gaan we 

met 12 of 13 groepen starten. Er zijn veel nieuwe 4 jarige die op school gaan komen, 

mogelijk dat er in het voorjaar van 2020 met een 0de groep gestart gaat worden. Omdat alle 

lokalen gebruikt gaan worden zal de peuterspeelzaal en de BSO het lokaal gaan delen. En zal 

er dus een interne verhuizing komen. De huidige groep 6, komende groep 7 zal wsch. weer 

samen gaan, echter dan wordt de groep wel groot. 33 leerlingen. Communicatie in deze met 

de ouders vinden we van groot belang. Hier zal aandacht voor zijn. 

Een leerkracht (0.8fte) wordt betaald uit de werkdrukgelden en ingezet om kortdurende 

inval en diverse  arrangementen met kinderen uit te voeren. Alle leerkrachten zijn hierover 

ingelicht en hebben hiervoor toestemming gegeven. Door de MR wordt formeel instemming 

verleend. 

I.v.m. de herinrichting van het schoolplein is inmiddels de subsidie gezonde school 

toegekend en kan dit aan het budget worden toegekend.  

Er zijn nog steeds problemen met het incasseren van de ouderbijdrage via de automatische 

incasso. Dit is tot op heden nog steeds niet gebeurd. 

Doordat komend jaar een kort schooljaar wordt hebben we te weinig marche uren en willen 

we de schooltijden enigszins aanpassen. Om woensdag een kwartier langer tot 12.15 uur, dit 

geldt ook voor de onderbouw op vrijdagmiddag. De MR is hiermee akkoord, maar wel voor 

de komende jaren. 

Ook de verkiezingen voor het komende jaar hebben we nog benoemd, dit omdat er 3 ouders 

dan hun 2de termijn er op heeft zitten. En dus niet meer herkiesbaar is. 

 

Juni 2019 

De WMK resultaten zijn besproken, vanuit de leerlingen kwam het punt “De school zorgt 

ervoor dat ik niet wordt gepest via Watts app, email of internet.” Dit is meegenomen als 

actie in het sociale veiligheidsplan. De vragenlijst vanuit de ouders geeft aan dat er 

aandachtspunten zitten in het pesten, bang zijn voor andere leerlingen. Bij de medewerkers 

zijn er een drietal aandachtspunten, het één team voelen, overbelasting voelen en de 

klimaatbeheersing.  

Wederom staat het punt ouderbijdrage op de agenda, dit loopt nog niet zo als de bedoeling 

is. Voor het komende schooljaar zullen we een gezamenlijke vergadering hebben om het een 

en ander goed te laten verlopen. 



Nog geen concreet nieuws over het schoolplein, dit wordt in het komende schooljaar 

vervolgd. 

Ouderavond met groep 6 is geweest, voldoende animo. De keuze is uitgelegd en er is een 

evaluatie avond in het begin van het nieuwe schooljaar gepland. 

 

Als MR nemen we afscheid van een juf die lange tijd in de MR heeft gezeten, ze wordt in de 

bloemen gezet. Op een later tijdstip zullen we met zijn allen middels een etentje het glas op 

haar heffen. 

 


